
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de gêneros alimentícios para a 

alimentação escolar para consumo nas Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais 

de Ensino Fundamental e Escolas Filantrópicas (APAE e Setrem), deste município, declarando que 

estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 058/2013, bem como com as Leis 

no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais nos 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 05 (cinco) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de gêneros alimentícios para a alimentação escolar para consumo nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Escolas 

Filantrópicas (APAE e Setrem) 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

01 450 kg Aipim, com polpa intacta, descascada e limpa, 

nova, de 1ª qualidade, tamanho grande, 

acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

   

02 30 kg Alho, graúdo, bulbo inteiro, sem brotos, sem 

grãos chochos, machucados, novo de 1ª 

qualidade, com prazo de validade semanal. 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente. 

   

03 100 kg Beterraba, sem folhas, em kg, com polpa 

intacta e limpa, tamanho médio, sem brotos e 

sem rachaduras, nova, de 1ª qualidade, com 

casca sã. Acondicionado em embalagem 

transparente e resistente, com etiqueta de 

pesagem e prazo de validade semanal. 

   

04 400 kg Carne bovina em pedaços, resfriada, aspecto 

próprio, não pegajosa, sem cheiro e sabor 

próprio. Ausente de gordura, músculos e osso. 

Embalagem primária individual de 1kg, 

constituída de plástico atóxico transparente, 

livre de insetos, microrganismo de outra  

impureza que venham comprometer  o 

armazenamento e a saúde humana. Com registro 

do órgão competente (SIM, CISPOA ou SIF). 

Com etiqueta de pesagem e prazo de validade. 

Apto para o consumo. 

   



05 1000 kg Carne bovina moída, de 2ª, inspecionada com 

no máximo 15 % de gordura, resfriada, aspecto 

próprio, não pegajosa, sem cheiro e sabor 

próprio. Embalagem primária individual de 1kg, 

constituída de plástico atóxico transparente, 

livre de insetos, microrganismo de outra  

impureza que venham comprometer  o 

armazenamento e a saúde humana. Com registro 

do órgão competente (SIM, CISPOA ou SIF). 

Com etiqueta de pesagem e prazo de validade. 

Apto para o consumo. 

   

06 440 Kg Carne Suína Picada, tipo Lombo, Congelada, 

sem gordura visível e sem osso. Aspecto 

próprio, não pegajosa, sem cheiro e sabor 

próprio. Embalagem primária individual de 1kg, 

constituída de plástico atóxico transparente, 

livre de insetos, microrganismo de outra  

impureza que venham comprometer  o 

armazenamento e a saúde humana. Com registro 

do órgão competente (SIM, CISPOA ou SIF).  

Com etiqueta de pesagem e prazo de validade. 

Apto para o consumo. 

   

07 300 kg Cebola, lisa, firme, tamanho médio, sem brotos, 

nova, de 1ª qualidade, com casca sã, sem 

rupturas. Acondicionado em embalagem 

transparente e resistente, com etiqueta de 

pesagem e prazo de validade semanal. 

   

08 360 kg Cenoura, sem folhas, lisa, com polpa intacta e 

limpa, com coloração e tamanho médio, nova, 

1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas. 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

   



09 200 kg Chuchu verde ou branco, de 1ª qualidade, em 

condições de consumo, tamanho médio, com 

casca sã, sem rupturas. 

   

10 100 kg Moranga, com polpa intacta e limpa, tamanho 

médio, sem brotos, sem rachaduras, sem 

bolores, de 1ª qualidade, acondicionado em 

embalagem transparente e resistente, com 

etiqueta de pesagem e prazo de validade 

semanal. 

   

11 120 kg Repolho roxo, em kg, novo, de 1ª qualidade, 

folhas sãs, sem rupturas, com tamanho médio. 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

   

12 10 kg Tempero verde, (salsinha, cebolinha), em 

moço, novo, brilhante, textura e consistência de 

vegetal fresco, de 1ª qualidade, acondicionado 

em embalagem transparente e resistente, com 

etiqueta de pesagem e prazo de validade 

semanal. 

   

13 460 Kg Tomate tipo salada, tamanho médio a grande, 

de primeira, com aproximadamente 60% de 

maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 

sem manchas, com coloração uniforme e brilho. 

   

14 100 kg Vagem verde, nova, de 1ª qualidade, sãs, sem 

rupturas, grau médio de amadurecimento, 

acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiquetas de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

   

TOTAL  

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


